
Zaterdag 4 Juli 1896. 5 Centiemen per num m er. 3e Jaar, N° 27.

INSCHRIJVINGSPRIJS : 
Voor een jaa r . . . .  3,25 
Voor 6 maanden . . . 1,75 
Voor 3 maanden . . . 1,00

Voorop te betalen.
Men schrijft in bij den 

Drukker-Uitgever 
J  . D  o  o  m  s  ,

St Hiloniusstra'at, 
en in alle Postkantoren.

Verschijnende Eiken Zaterdag.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

BEKENDMAKINGEN:
0,15 c. den regel

.Rechterlijke aankondigingen 0,50 c. id.
Aanbevelingen 0,25 c. id.

Alle Affichen bij den drukker van 
dit blad gedrukt, worden onvergeld 
in de Gazette overgenomen.

De Annoncen voor Belgie, uitgeno
men West-Vlaanderen, alsmede voor 
alle vreemde landen, worden uitsluite- 
lijk ontvangen door l ’O f f ic e  d e  Pu- 
b l ic it é , te Brussel, Madeleinestr. n° 46

Arrondissement Rousselare.
Kiezing van 2 Volksvertegenwoordigers

d en  5" J u li 1 8 9 6 .

de Jonghe

Spillebout

de Brouckere

Het is dan kiezing voor de Kamer, m orgen, Zondag 5 Ju li.
De kiezer mag gaan stemmen van 8 ure ’s morgens tot een ure ’s achter- 

noens, als het hem best past.
Hij moet zijnen uitnoodigingsbrief bij hem hebben.
Op dien uitnoodigingsbrief staatin  welk lokaal hij moet gaan stemmen.
De kiezer gaat al den rechteren kant de kieszaal binnen en vertoont 

zijnen uitnoodigingsbrief. Daarop krijgt hij van den voorzitter van ’t bureel 
êènen, twee of drie stembrieven, volgens dat hij stemmen heeft.

De kiezer trekt daarmeê naar een der kieshuizekes; hij ontplooit daar 
zijnen stembrief (of zijne stembrieven;) hij neemt de dikke potloodpenne 
die daar hangt en hij maakt daarmeê, al lichtelijk wrijvende, het w it 
puntje zw art dat staat boven den naam van MM. de Jonghe d’A rdoye en 
Spillebout.

j f lg T  Dus, het w it  puntje zw art maken juist 
onder nummer 1.

Als het potlood niet meer teekent, moet de kiezer liet aan den president 
zeggen, die erin zal middelen.

Na de stemming, plooit de kiezer zijnen stembrief (of zijne stembrieven) 
in vieren, met den dagstempel al buiten; anders gezeid, hij plooit zijnen 
stembrief in de vouwe waaruit hij hem ontplooid heeft. Hij toont zijnen 
stembrief (of zijne stembrieven) aan den voorzitter, en steekt hem (of ze) 
in de groote kiesbus die daar op tafel staat, na zijnen uitnoodigingsbrief 
te hebben doen stempelen door den voorzitter of zijnen helper.

De kiezer verlaat daarna de zaal langs den linkeren kant.
Niet te dolen tusschen den uitnoodigingsbrief, waarbij gij ter kiezing 

werd genoodigd, en den stembrief (of stembrieven) welke de voorzitter 
in de kieszaal zelve geeft.

De kiezer mag zijnen stembrief niet bevuilen of scheuren. Moest hij 
hem bij ongeluk bederven, hij mag aan den voorzitter eenen anderen of 
andere vragen, maar moet den eersten of de eerste geplooid wedergeven.

De geest der wet is, dat de stembrief telt, van zoo men kan bemerken 
dat de kiezer het wit puntjen heeft beginnen zwart te maken. Eventwel 
is het beter het wit puntje geheel zwart te maken of dood te doen.

Men heeft bevonden dat men de kies-potlooden met den mond niet 
mag nat m aken; zij teekenen van hun zelven zeer zwart.

K iezers!
Het is morgen de groote dag dat 

Gij door uwe stem zult verk laren :
Weg met de socialisten, aanhan

gers van de moordenaars der Com
mune van Parijs!

Weg met de vijanden van Gods
dienst, Vaderland, Eigendom, en 
Huisgezin!

Weg met de vijanden der Land
bouwers !

Weg met de vijanden van Handel 
en Nijveraars!

Weg met die valschaards, die be
driegers, en vijanden zijn van het 
w erkvolk!

Die mannen mogen in onze stad, 
in gansch ons kanton geen één, geen 
enkele stem hebben.

K iezers!
■ Wij willen de Godsdienst onzer 
vaderen getrouw blijven ! wij willen 
onze processien, vrij en ongedeerd, 
door onze straten zien voorbij gaan ! 
wij willen de laatste Gerechten aan 
onze stervenden zien d ragen!

Wij willen het Vaderland bemin
nen, ons Belgie, ons Vlaanderen met 
zijne roemrijke geschiedenis!

Wij willen onze Vrouwen en hin
deren bemind, geacht en geëerbie
digd zien !

Wij willen getrouw blijven aan de 
Katholieken die bewijzen door daden, 
dat zij vrienden zijn van Handel- en 
Nijveraars, Werklieden en Land
bouwers.

Allen gestemd dus voor
de HH. de Jonghe 

Spillebout.
Het is morgen voor troon en al

taar, voor God en V aderland!
En wij eindigen met die vurige 

b ed e :
k., m Belerie.J

Onze tegenstrevers.
(Vervolg).

De Socialisten  
en het volk.

Ha het volk!
Als gij de socialisten hoort, ge zoudt waarlijk 

peizen dat zij het volk beminnen en dat zij het 
volk willen helpen, en nogtans niets en is meer 
tegenstrijdig aan de waarheid.

W at hebben die mannen ooit gedaan voor het 
volk ?

Niets. W aar zijn hunne gestichten voor arme en 
afgewrochte werklieden, voor zieke menschen, 
voor verlatene weezen? Gaan zij ooit de armen 
bezoeken om hun hulp en troost te verleenen 
in hunnen nood?

Zeg eens rechtuit wat zij doen voor het volk ?
Niets, volstrekt niets, tenzij het volk overladen 

met hunne vuile en slechte bladjes en schriften, 
tenzij het volk haat en nijd in 't herte jagen, tenzij 
het werk en de ellende van het volk nog lastiger 
en zwaarder maken, met hem allen godsdienstigen 
troost te willen ontnemen.

Ja , wat doen zij voor het volk?
Zij ruischen het volk op tegen bazen en rijken, 

het volk brengen zij tot de w erkstaking; door die 
verwenschelijke werkstakingen brengen zij, bij 
duizenden werklieden in de uiterste ellende. De 
laatste werkstaking van Glascow heeft 30,000,000 
doen verliezen aan de werklieden. Intusschentijd 
zaten de kopstukken voorzichtig bachten de gor
dijn en smoorden fijne sigaren.

Over eenige j aren binst den oproer in de kool- 
streken, waar waren de hooiden der socialisten? 
Zij waren te Brussel bezig met bun buiksken vol 
te eten en te drinken.

** *

A ch! verstonden de menschen hoe zij door de 
kopstukken misleid worden!

Neen, zij en beminnen het volk niet, neen zij 
willen den toestand van het volk niet verbeteren. 
Weet gij wat zij willen? Zij hebben het zelve 
gezeid :

Den 18 Oogst 1894 zei Bebel te Brussel :
« Men moet zooveel mogelijk de maatschappe

lijke wonde open houden, opdat het soeialismus 
Zou vooruitgaan. Wij willen geen werhnanswet- 
ten. Men moet bij alle geweld den werkman in 
zijnen ellendigen staat behouden, ten einde den 
staat van opstand te onderhouden die de fortuin 
uitmaakt der socialisten. «

Hoort gij het?

Co werkman mag niel gehoipen worden, dewerk- 
man moet voort lijden. Waarom? Omdat hij moet 
ontevreden worden en ontevreden blijven; omdat 
die ontevredenheid hun bereidt tot het socia- 
lismus.

De kwellingen van den werkman is de middel 
voor de kopstukken der socialisten om aan hun 
doel te geraken, ’t is te zeggen aan het schotelken. 

Schande, eeuwige schande!
Bebel en Guesde zeggen opentlijk : de wonde 

van 't volk en mag niet genezen worden; ze moet 
bloeden, opdat het volk zou ophouden verduldig te 
zijn en met de socialisten meedoen.

Daar is de liefde der socialisten voor het volk! 
Nog eens is dat geen schande?

** *

De Socialisten  
en de vrijheid.

De vrijheid? Wilt gij weten wat Guesde er van 
zei in eene redevoering in den gemeenteraad van 
Roubaais ?

Men heeft hier te doen, zegde hij, met eene ont
zettende macht ( den staat), welke boven de perso
nen ver heven is, en welke de personen, streng en 
onverbiddelijk, zal doen buigen voor de wet. Zij  
zal alles regelen, oppermachtig. De menschen 
zullen maar één recht meer hebben en dat recht 
zal tevens een plicht zijn : werken.

En wij, Vlamingen, die de vrijheid zoo lie f heb
ben; wij zijn getrouwe onderdanen maar en ver
dragen geen slavern ij; geen juk  en past op onze
Cpl- ~ J w * Ü «te

'G a vraagt eens aan i oJ5»-w»P?an ’u tu t ,  v/ki* Je 
vrijheid der leden er geworden is?

De leden dier groote samenwerkende m aat
schappij der socialisten zijn verplicht naar de 
socialiste herbergen te gaan, elders m et; zij zijn 
verplicht hunne aankoopen te doen in de maga
zijnen der socialiste samenwerking, elders n iet; 
zij zijn verplicht deel te nemen aan al de betoogin- 
gen en stoeten, of.... aan de boete.

Altijd dwang en verplichting, nooit geen vrij
heid of eigen goeste.

** *

De Socialisten  
en de Godsdienst.

God is de vijand, God is de leugen. Zoo riep 
Anseele te Gent in 1877.

** *
Wij kunnen aan God slechts onze verwenschin- 

gen en ons misprijzen geven, en tverken dat de 
wereld ten gauwste mogelijk van zijne bloedige 
heerschappij zou verlost worden.

Zoo schreef Le Peuple in 1891.
** *

Wij hebben verzaakt aan onze plaats in den 
Hemel, maar wij eischen voor ons genot en 
wraak.

Zoo vloekte zekere Frankal te G entin 1877.
** *

Indien de menschen ons vragen welke onze 
godsdienstige gedachten zijn, dan zullen wij 
antwoorden : W ij zijn godloochenaars !

Dat zei Ansaele in de Kamers den 7 December 
1894.

** *
E r zullen geene joden, noch christenen, noch 

andere geloovigen zijn : de kerken en de kloosters, 
de kapellen en andere gewijde plaatsen zullen 
afgebroken worden of veranderd in theaters, 
badplaa tsen en graanzolders.

(Vooruit 1894).
Zulke aanhalingen zouden wij bij de voere 

kunnen bijbrengen. Hewel als gij dat leest, als gij 
daarbij overweegt dat de sociaiiste gazetten heele 
dagen vol staan van goddelooze redens, van spot
ternijen tegen kerk en priesters, als gij rondom u 
ziet dat de socialisten, die gij kent, noch van kerk 
noch van kluize willen weten, wat moet gij be
sluiten?

Gij moet besluiten dat de socialisten, gelijk 
Anseele zei, godloochenaars zijn, dat zij de ergste 
vijanden zijn van godsdienst en kerk, dat zij 
bijgevolg valschaards zijn en schiinheiligaards als 
zij, in tijd  van kiezingen, de menschen willen doen 
gelooven dat zij tegen den Godsdienst niet en zijn.

Lapt hun dat, als zij komen den schijnheiligaard 
uithangen en spreken van hunnen eerbied voor 
den Godsdienst onzer vaderen.



De Socialisten  
en het huisgezin.

De leeting van het socialismus over het huwelijk 
is al wat schandalig en beest is.

Ziethier wat Bebel zegt, hij, de groote profeet 
van de socialisten, in zijn werk over de Vrouw :

In de toekomstige maatschappij zal de toestand 
der vrouw gansch anders zijn. Vooreerst zal zij 
in de keus har er liefde even zoo vrij zijn als de 
m an ; vrij zelf eenen man te zoeken of zich te 
laten zoeken. Ban zal zij zich aan hem verbinden 
uit zuivere genegenheid, zonder bijbedoeling; en 
die verbintenis is eene onderlinge overeenkomst 
waar geen enkele beambte recht heeft tusschen te 
komen......

Dus zonder pastoor noch burgemeester!
Wanneer men in zijne venvaehting bedropen is, 

zoo schrijft Bebel voort, of in geval van af keer of 
moeielijke overeenkomst, gebiedt de zedelijkheid 
dat deze onduldbare verbintenis verbroken worde.
— Eindelijk zal de vrouw, in den gehuwden staat 
volkomen vrij en onafhankelijk zijn; zij zal niet 
meer hoeven de helft of de drie vierden van haar 
leven in zwangerschap of in het opbrengen van de 
kinderen door te brengen.

Horkt naar Vandervelde. Te Brussel op 19 
September 1894 zei hij :

B e man en vrouw blijven, ofschoon gehuwd, 
vrij en onafhankelijk tegenover elkaar, en zij 
hebben het recht e Ikander te verlaten indien zij 
ondervinden dat zij elkander niet beminnen....

Is dat niet afschuwelijk?
** *

En de kinders?
Indien de man en de vrouw bijeen mogen komen 

en elkaar mogen verlaten zooveel het hun lu st, 
wat zul er van de kinderen geivorden?

Men zal ze aan hunne moeder overlaten tot dat 
zij 5 of 6 jaa r oud zijn. Daarna zullen zij niet meer 
aan hunne ouders behooren, m aar aan den Staat. 
Men zal ze in eene openbare school plaatsen, voor 
allen dezelfde, en daar zullen zij onderwrezen, 
gevoed en gekleed worden op de kosten der ge
meente.... zooals in ’t verkenskot van Cempuis. 

Vooruit schreef het rechtuit den 6 Juli 1891 :
Be maatschappij, zegde Vooruit, belast zich 

met de opvoeding, met de vervaardiging van het 
levend materieel (’t is te zeggen de kinderen); 
staatsbedienden zullen de kinderen moeten op- 
kweeken en opvoeden. Be maatschappij mag niet 
dulden dat een kind eene afzonderlijke opvoeding 
zoude krijgen buiten zijn toezicht....

Is er wel een ouder, die niet en schrikt en heeft 
als hij zulke dingen leest en zijne kinders beziet.

Hc* *

De Socialisten
J l o  C v n c v ü x ' .

In de maand December laatst, 
vroegen de socialisten Vandervelde, 
Picard, Janson en andere dat er 
moesten overgroote rechten geleid 
worden op den genever.

De genever, sprak socialist Berloz, 
is de kwaal van onzen tijd; het is het 
vergif dat stillekens aan, onze kloeke 
werklieden doodigt en naar het graf 
sleept. Indien gij de rechten niet en 
stemt op den genever, gij zijt beulen 
van het werkvolk.

De socialist Ronvanx, stelde voor 
van 100 fr. rechten te stellen op den 
hectoliter.

De socialist Denis Hector van Brus
sel, heeft de rechten op den genever 
niet willen stemmen omdat zij niet 
hoog genoeg waren. (1)

(1) De socialisten in Frankrijk hebben 275 frs. 
rechten geleid per hectoliter genever.

N° 3.

Het gebed der moeder.
Pieter nam een zak en verliet het huis. M artha 

vaagde de tranen af, die nog op hare wangen blon
ken, en haalde haar paternoster uit. Het was een 
schoone krans van witte peerlen, waaraan haar 
zilveren medalie der Congregatie van Onze Lieve 
Vrouw hing te blinken Die paternoster was 
M artha’s eenigste juweel. Zij had hem op haren 
eerste Communiedag gekregen van de mevrouw 
van ’t kasteel waarbij hare meter, als keukenmeid 
sedert 25 jaren woonde, en altijd had zij hem in 
groote weerde gehouden. Als jonge dochter was 
zij eene voorbeeldige Congreganiste en tijdens 
haar huwelijk, had zij de zilveren medalie, die zij 
van hare spaarpenningen gekocht had, aan haar 
paternoster vastgemaakt. Als zij in droefheid of 
in nood was, had zij altijd haren paternoster met 
de grootste godvrucht, en nu ook deed zij de kin
deren naast haar, voor het eenvoudig kruisbeeld 
knielen, die boven het plaasteren beeld eener 
Onze Lieve Vrouw aan de schouw hing.

Wees gegroet, Maria, klonk de bewogene stem 
der moeder, en iedermaal antwoordden de kinde
ren met hun zilveren stem m etje: Heilige Maria, 
Moeder Gods, bid voor ons... Het was een schoon 
tafereel, daar in die arme woning, die bedroefde 
moeder dezer aarde aan hare moeder die in den 
Hemel woont, met betraande oogen en van flauwte 
weifelende stem, het dagelijks brood voor hare 
kinderen te hoorea afsmeeken,

En wat hebben de katholieken 
gedaan in Belgie ? Zij hebben één tot 
twee centiemen rechten geleid op 
eenen bak genever, die de plaag is 
onzer dagen, die schrikkelijk vergif 
is, die het ongeluk is en den dood 
kost onzer w erklieden, die de 
armoede in de huisgezinnen brengt, 
waardoor dat de gevangenissen en 
de zothuizen vol gesteken worden.

En nu dat de katholieken maar een 
kleen deelken gestemd hebben van 
de lasten die zij, zelve gevraagd had
den , de socialisten roepen en tieren 
en hitsen de geneverdrinkers op.

Is dat eerlijk? neen’t, en weg de 
valschaards. De socialisten zijn van
de partij van Jan en Ch-Louis H.....
En wat zullen de katholieken doen 
met die kleene lasten? Wat zult gij 
krijgen in vergelding, werklieden ?

Ilorkt :
1° Uwe zoons bij het leger zullen 

3 60  frs. ’s jaa rs  trekken , buiten kost 
en k leeren . 

2° Afschaffing der lasten op deuren 
en vensters. 

3° Afschaffing der grondlasten voor 
de w erk lieden  van E IG E N  HUIS.

4° Inrich ting  eener pensioenkas voor 
oude en afgew roohte w erkm enschen, 
die in state niet meer en zijn van te 
werken om hun brood te verdienen.

En nu werklieden, kiest tusschen 
uwen dreupel vergif en al die ge
naamde voordeelen.

* **

De Socialisten  
en den nieuwen tijd.

Dat zal ne keer schoon en geestig zijn als de so
cialisten zullen aan het bestier geraken. En ’t is 
dan dat iedereen zal gelukkig zijn. Luistert:

Gij allen die wat bezit, hoe weinig het zij moge, 
gij allen die wat gedeeld hebt van vader en moe
der, of wat gewonnen hebt door zuren arbeid, of 
wat gespaard hebt door bendigheid, gij allen nij- 
veraars, handelaars, winkeliers, herbergiers, 
landbouwers, m aakt u maar gereed! Dat alles zai 
u ontstolen worden zonder vergelding en in den 
gemeenen pot gegoten worden.

Uit dien pot zullen Sire Anseele en Vandervel
de hun zelven eerst bedienen en zij zullen hunne 
broekzakken vullen dat het al beenderlingm__ j rv i • ■» .*>n ------------- uiugiU
komen om iets te krijgen als het wel past aan 
hunne Hoogheden Anseele of Vandervelde.

Ewel, zal dat niet schoon en lief zijn? En mee
nen de socialisten waarlijk d a t ’t zal pakken hier 
in Vlaanderen, peizen zij waarlijk dat wij van 
riet gemaakt zijn en gedwee ons hoofd en onzen 
nekke zullen buigen voor hen.

Ons bloed kookt in onze aders als wij peizen op 
den nieuwen tijd dat de socialisten ons zouden 
willen medebrengen en wij gevoelen dat wij van 
het ras zijn der kerels die van ’t  blonde Noorden 
kwamen,

dwang en buigen ongewend, 
kerels, vrij en ongetemd.

Neen, ’t  socialismus en zal niet pakken in 
Vlaanderen.

** *
Wij besluiten dus dat de socialisten z ijn : 
vijanden van den G odsdienst,

» van het v a d e rla n d , 
> van handel en nijverheid , 
» van allen e ig en d o m , 
» van het w erkvo lk  , 

v rienden  van de g en ev erlap s , 
valschaards en bedriegers.

Binst dien tijd  was Pieter op het veld bezig met 
aardappelen te zoeken voor het middagmaal. Hij 
werkte zoo neerstig, liep van het een plekje naar 
het andere en was zoodanig in zijn werk verslon
den, dat hij een groep jagers niet bemerkte, die 
achter de haag die het veld omzoomde van hun
nen langen tocht wat uitrustten. lederen aa r
dappel stopte hij in het zakje die zich langzamer
hand vulde, hij was vrolijk en welgemoed als hij 
dacht hoe vrouw en kinderen zouden verheugd 
zijn als hij met de aardappelen t ’ huis kwam. Hij 
dacht aan hetgeen M artha hem gezegd had en 
mompelde binnensmonds: Ja  Ja, M artha heeft 
gelijk wij moeten God bidden, dat is eigenlijk toch 
liet eenigste wat ons helpen kan. M artha is eene 
verstandige vrouw en Mijnheer Pastor heeft altijd 
gezeid dat zij het braafste meisje was van geheel 
de parochie.

De jagers bemerkten al spoedig hoe neerstig 
de sukkelaar aardappels zocht, en hoe welgemoed 
hij toch scheen. Pieter had zijne klompen langs de 
haag neergezet, immers een paar klompen kosten 
geld en in hunnen toestand had het moeilijk ge
weest zich een paar nieuwe te verschaffen.

Zie eens, zei een der jongste heeren, dien boer 
is benauwd van op de aardappelen te trappen, 
en hij heeft hier zijne klompen neergezet.

Neen, neen, zeide een ander, hij zou nietgeern 
het tapijt vuil reuken en heeft ze aan de kamer
deur neergezet.

Weet gij wat, hernam den eersten, wij zullen ze 
voor de grap eens wegfutselen en zien hoe den 
boer zal staan kijken als hij van het veld komt.

Wel Mijnheeren, zeide een persoon van zeer 
deftig voorkomen, die scheen de oudste van het

Kiezers, morgen zult gij verklaren dat Gij niet 
en wilt van zulk volk. Het is morgen dat Gij die 
mannen zult vagen met de bezems, de bezems!!

Boos lseghcm.

IETS MERKWEERDIGS.
Socialisten, democraten en andere tegenstrevers 

alhoewel, volgens hun zeggen, teenemaal tegen 
malkander in strijd, zeggen juist hetzelve in hunne 
manifesten; zij liegen en bedriegen om ter meerst; 
de katholieken zeggeo zij allen, en hebben niets 
gedaan, niets : die leugenaars; zij hebben ten 
minsten de 30 franks gestemd voor de soldaten : 
is dat niets? daarbij zij bedriegen met allerhande 
valsche beloften, onder andere dat z ij^e  armoede 
uit deze wereld gaan verbannen — en Christus 
die gezeid heeft dat er altijd armen gingen zijn. 
Zij gaan de armoede verbannen, en zij en willen 
ze alleenlijk niet verzachten. Die huichelaars! 
Liegen en bedriegen, dat kunnen z ij! Nu, wij eti 
willen van geen leugenaars noch bedriegers. Al 
dat gespuis in de m arm ijt! En leve de w aarheid! 
Leve de katholieken!

Plancquaert zoekt het plaatske van representant 
om aan een wijf te geraken; de socialisten jagen 
er naar om het kapitaal in hunnen zak te krijgen 
en het volk nog duizendmaal ongelukkiger te 
maken dan het ooit geweest is, en de katholieken, 
geleid door de goddelijke wetten, om land en 
huisgezin vooruit te helpen en het geluk voor 
elkeen te bewerken, voor zooveel het geluk hier op 
aarde kan gevonden worden.

Hadde onze katholieke Begeering slechts de 
wet van 1889 op de werkmanshuizen gestemd om 
er zich op te beroepen, dan reeds ware men haar 
grooten dank verschuldigd, want deze wet is van 
zulk gewicht, dat zij genoegend is om de faam van 
een ministerie te vestigen.

Krachtens die wet zijn er niet min dan 5000 
werkmanshuizen gebouwd geworden, en de Spaar
kas heelt te dien einde meer dan acht millioen fr. 
geleend.

Die wet heeft zulken ophef gemaakt buiten de 
grenzen, dat Frankrijk niets beters heeft kunnen 
uitdenken en eenvoudig de belgische wet heeft 
afgeschreven en toegepast.

Le Temps, liberaal blad van Parijs, sprekende 
van de aanstaande kiezingen in Belgie, komt tot 
het volgende beslu it: « De vijfde Juli en de han
delwijze der liberale burgerij zullen beslissen of, 
na twaalf ja a r  regeering, eene nieuwe pacht aan 
de katholieke partij zal gegeven worden, ofwel dat 
men Belgie een schrikkelijke sprong zal doen 
maken in de duisternissen eener radico-socialis- 
tische meerderheid.»

De Temps begrijpt goed den w*ren toestand.

nadenking aller verstandige menschen 
drukken wij hier de prachtige redevoering over 
welke onze Katholieke staatsminister, de heerw w» — _ ij i - p  ïaatwtj tv» 'X’Ktell iieell uil-
gesproken. Kiezers leest en overpeist die schoone 
woorden :

H e e r e n  en  V rien d en  !
Het is nu omtrent 22 jaar dat ik de eer 

heb het arrondissement Thielt te vertegenwoor
digen. Daar voor mij de jaren zijn gekomen, 
en na eene altijd werkzame en dikwijls ver
moeiende loopbaan, had ik gedacht het politiek 
leven vaarwel te zeggen en mijne laatste jaren 
voor mij te behouden.

En dat had ik nog des te meer besloten, 
na die schrikkelijke ramp, waar ik, zelf door 
de dood bedreigd, nevens mij een mijner diep- 
beminde familieleden zag afgrijselijk gedood 
worden. Zoo eene gebeurtenis verwekt meer dan 
een ernstig nadenken !

Maar dit hebt gij niet gewild. Gij dacht dat 
mijne tegenwoordigheid in de Kamer nog van 
dienst zou kunnen zijn, en dat ik den strijd 
niet mocht verlaten. Uw afgeveerdigden zijn 
mij komen te Brussel kennis geven van uwe 
vriendelijke wenschen, die mij diep getroffen 
hebben, en wat bleef er mij te doen, tenzij 
mij te onderwerpen. En zoo ben ik wederom 
uw kandidaat, en zal op 5 Juli weêr uw ver
tegenwoordiger wezen tenzij het arrondissement 
M. Buyssens in mijne plaats zou kiezen! ( Ge
lach en gejouiv.)

gezelschap te zijn, die scherts is te grof; waarom 
dien armen bedroeven, wilt gij hem eene poets 
spelen, doe hem ten minste geen verdriet aan. 
Stelt u in zijne plaats, het is voorzeker een man 
die groot last van kinderen heeft, en misschien 
met moeite voor hun den kost kan winnen. Is hij 
braaf, hij zal zuchten over het verlies zijner klom
pen, hoe oud en versleten zij reeds zijn; is hij 
integendeel barsch en van slechten aa rd , hij zal 
ons ongetwijfeld uitschelden en vervloeken.

Kom, kom, Mijnheer Vander Hoeven wij 
meenen het niet slecht, en zijn zulk geene kwade 
jongens. Zie wij zullen er een wild konijntje ne
vens leggen.

Ja, Ja, antwoordden allen te gelijk, en wij 
zullen daarbij nog eenig drinkgeld leggen opdat 
zijne vrouw en kinderen eens goed zouden mogen 
smullen. Seffens haalde iedereen zijne beurs uit, 
en men kwam overeen van in iederen klomp een 
half vijffrankstuk te verbergen.

Intusschen was Pieters zakje gansch gevuld, hij 
nam zijn kleine vracht op en begaf zich op weg 
naar huis. Toen hij zijne klompen ging aandoen, 
bemerkte hij een konijntje daarnevens liggen, hij 
kon niet verstaan hoe het beest daar lag, doch 
daar het dood was en zich niemand aanbood om 
hetzelve op te nemen, raapte hij het op, en peis- 
de bij zich zelven : W at zal Martha nu zeggen als 
ik met mijn zakje aardappelen en het konijntje 
t ’ huis kom. Hij stak zijnen voet in den klomp en 
voelde eensklaps iets die onder zijne teenen weg
schoof. Hij bukte zich en tastte om te weten wrat 
er in zat.

Wordt voortgeeet

Ik zegde daar zooeven, dat ik al 22 jaar 
uwe belangen in de Kamer verdedig. W at voor 
eene geschiedenis, deze van dit tijdstip !

In  1874, was ik minister van openbare wer
ken in het ministerie van M. Malou, en dan 
waren wij de eenigste katholieke regeering in 
gansch Europa.

Wij hadden het dan zeer druk in de Kamers. 
Maar wij verloren het bewind, veel min door 
den aanval van onze tegenstrevers, als door 
gebrek aan eendracht onder de katholieken, iets 
wat altijd doodelijk is voor de politieke par
tijen.

Gij herinnert u nog die zes jaren welke, on
der het liberaal ministerie, zoo noodlottig ge
weest zijn voor het land, deze jaren toen wij 
voorgesteld waren als oproermakers, die ver
pletterd moesten worden. Het was de tijd der 
ongelukswet van 1879 op het lager onderwijs 
toen hoe min leerlingen er waren, hoe meer 
en hoe grootere scholen er moesten gebouwd 
w orden; — toen het kiesrecht, verre van aan 
allen toegekend te worden, gedurig vernauwd 
wierd; toen men van gemeentelijke vrijheden 
niets meer kende dan bijzondere commissarissen, 
en den helft van uwe gemeenten geenen bur
gemeester meer had.

Dan kwam 1884, het jaar der verlossing. Ik 
was hier eenige dagen voor dien zegepraal, 
welke de liberale meerderheid onverwierp van 
de duinen van Vlaanderen to t aan de hoogten 
van d’Ardennen. Ik voorzegde u toen den triomf 
die alom in de lucht hing, tot zelf te Brussel.

Het was waarlijk een schoone zegepraal, en 
eenige weken daarna hebben wij zelfs, hem te 
samen gevierd. En heden nog zie ik, iu den 
geest, door gansch de stad de sierlijke bloemen 
zich mengen aan de nationale vlaggen die 
overal wapperden, en zij s taat mij nog voor 
het gemoed, die algemeene vreugde die u al
len bezielde.

Dan, weêrgekomen aan ’t bestuur, kwamen 
voor mij tien lange jaren  van harden arbeid, 
tusschen duizend moeielijkheden van allen aard, 
moeielijkheden op financieel gebied, waar wij 
eene zeer belaste nalatenschap hadden gevon
den; moeielijkheden op landbouw- en nijver- 
heidsgebied, terwijl ook ernstige en belangrijke 
vraagstukken oprezen wegens de maatschappe
lijke kwestie, de dikwijls onmogelijke eischen 
van verdwaalde werklieden, — en eindelijk kwa
men daar nog bij de yjtbreiding van het stem
recht, wier uur geslagen had, en de herziening 
der grondwet, die daardoor onvermijdelijk was 
geworden.

Al die moeielijkheden hebben wij met de 
hulpo van God, gelukkiglijk overwonnen, en 
als ik over twee jaar het ministerie verliet, 
was het niet door het geweld van onze tegen
strevers, m aar gij weet het, u it reden van een 
geschil met de meederheid der rechter zijde 
aangaande de evenredige vertegenwoordiging.

Sedert dan, is de taak van mijne opvolgers 
niet gemakkelijker als de mijne geweest, en 
indien, in het verleden waarover ik u kom te 
spreken, de toestand altijd gevaarlijk geweest 
is, nooit misschien hebben de omstandigheden 
meer gevaar opgeleverd als nu. Meer dan ooit 
is het de plicht der eerlijke burgers, zich bij
een te  scharen en hand aan het werk te slaan. 
Het is de voorwaarde der redding onzer duur
baarste belangen.

Van dit liberaal leger welk het land 
zoo lang bestuurd heeft en zoo noodlottig ons 
zijne macht heeft doen gevoelen, blijft er nu 
omtrent niets meer over. Nooit heeft eene 
partij zoo snelle en rampzalige dood ondergaan. 
Noch in de Kamers, noch in het land, hebben 
de liberalen nog den minsten invloed, en ter
wijl eenigen van hen tot ons komen, gerust 
gesteld door den vaderlandschen geest van ons 
bestuur, gaan anderen to t de socialisten over, 
en zijn weldra met dezen zoo nauw verbonden dat 
men ze niet meer kan onderscheiden.

Deze zijn onze hedendaagsche tegenstrevers, 
en veel gevaarlijker zijn zij als de oude, want zij 
streelen de driften en den eerzucht van het 
volk, en daar zij nooit en nergens aan het be
wind zijn geweest, heeft men de ijdelheid hun
ner beloften nog niet kunnen bestatigen.

Heden is er niet alleenlijk kwestie gelijk in 
vroegere tijden, van ’t bezit der regeering, en 
van onze belangen min of meer te zien mis
kennen of verwaarloozen. — Neen, vrienden; 
het doel van onze tegenstrevers is belangrijker : 
het is d e , verdelging van alles wat ons lief is 
en van de grondslagen zelf der samenleving.

In plaats van gedurig streven tot het goede, 
tot het beste, een streven dat het uwe dat het 
mijne is, is het de algemeene omwenteling welke 
men betracht. En welke omwenteling!

Zij bestrijden God zelf, wiens heiligen name 
men vervloekt ten voordeele van een rampzalig 
m aterialism e! Zij willen het huisgezin aanval
len, door de afschaffing van het huwelijk en 
van de vaderlijke macht. De kinderen zouden 
voortaan onder de voogdij van den Staat ge
steld worden, en de Staat zou erover beschik
ken naar zijn goeddunken.

Zij bestrijden den eigendom : alles moet 
in ’t  bezit van den Staat komen. Dus, zelfs 
die kleine goederen welke gij, of misschien uwe 
ouders, in ’t zweet uws aanschijns gewonnen 
hebt, — die weinige penningen welke gij met 
moeite gespaard hebt, dit alles zou to t den 
Staat moeten overgaan.

En dan ook zou de Staat u allen moeten 
eten geven* natuurlijk aan allen uit het zelfde 
schotelken, — aan de werkzaamste zoowel als 
aan den grootsten luiaard. En men zou zelfs 
het werk of ’t ambacht niet mogen kiezen , dat 
alles zou ons opgelegd worden.

Aldus zou alles aan den Staat behooren en 
de Staat zou over alles en allen te beschikken 
hebben. De wereld zou verdeeld zijn in be



ambten, die zich met alles, tot met de kleinste 
kleinigheden van het leven zouden bemoeien, 
en in slaven, die nog kiezers zouden zijn, maar 
met der daad geen ander recht zonden bezit
ten als dat van te gehoorzamen.

Dit zou voorzeker de onverdragelijkste ver- 
I drukking wezen welke ooit in de wereld bestaan 

heeft. En dit durven nogthans de socialisten 
u voorstellen als een paradijs ! Dit ware, zeggen 

j zij, het ideaal der volkomene gelijkheid. Inder
daad! Maar het zou gelijkheid zijn in ellende 
en in slavernij.

Gij weet genoeg, vrienden, dat onder de men- 
schen, het streven tot welstand moet opgewekt 
worden door het gevoel van eigen belang. Met 
die aangeprezene gelijkheid, wie zou zich nog 
bekommeren om in iets zijn beste te doen? En 
wat zou er geworden met al wat het ideaal 
van ’t leven uitmaakt, de liefdadigheid, de 

E zelfopoffering, al zuivere en eerlijke gevoelens?
In de oude tijden, had de slaaf nog soms 

de hoop eens vrij te komen, en voor de lijf
eigene der middeleeuwen gebeurde zulks dikwijls. 
Doch hier bij de socialisten, zou het de eeuwTige 
slavernij zijn, de slavernij zonder hoop.

Maar, beste vrienden, ik heb ongelijk daar 
zoo lang op aan te dringen, vermits te Thielt 
deze gedachten niet thuis zijn. Gij verwerpt al 
het socialisten stelsel, en dat wrel uit al de 
krachten van uwe ziel en uw verstand. En 

\ het schijnt niet dat deze droomerijen hier in 
Thielt eenen kandidaat hebben. M. Buyssens 

! stelt zich zeker niet voor als socialist; doch 
j alhoewel ik al eecs de eer gehad heb door hem 

bestreden te zijn, ik weet toch niet goed wat 
[ hij is. En dat is jam m er; w an tin  het politiek 
; leven, is er niets moeilijker als iemand te be- 
i vechten als men niets weet.

Wij zullens dus M. Buyssens m aar in vrede 
j laten.

Doch vooraleer te eindigen, beste vrienden, 
j wil ik u nog verzekeren van mijne verkleefd

heid aan ’t arrondissement Thielt, en aan u 
allen mijne erkentenis bieden voor de oprechte 
genegenheid welke gij mij zoo dikwijls betoond 

[ hebt. Weest verzekerd dat gij op mij mocht 
rekenen, en dat gij mij wederom op de bres 

■ zult vinden, om de groote belangen die ons 
I allen ter herte gaan te verdedigen.

En om Gods zegen over dit strijden te ver- 
! werven zullen wij zooals in ’t  verleden, onder

zoeken al wat tot het welzijn van ’t volk kan 
[ strekken; wij zullen trachten de redelijke ver

langens te verwezentlijken, en bovenal in dit 
werk van rechtveerdigheid, zullen wij voor 

i oogen hebben de belangen van de nederigsten,
: van de rampzaligsten, van de ellendigsten.

Dikwijls werd deze redevoering door luid 
gejuich of door hertelijk gelach onderbroken, 

j Uit de aangehaalde rede, zal men genoeg be- 
I grijpen dat den achtbare voorzitter der Kamer 

uit het herte sprak, en men moest deze ein- 
delooze menigte gezien hebben, om te weten 
op welke even hertelijke wijze zij deze rede 

! onthaalde.

Kieskronijk.
Ziehier eenige inlichtingen nopens de kiezingen 

die morgen zullen plaats hebben.
Antwerpen. — 11 aftredende katholieken.
Er is strijd tusschen 11 katholieken, 11 libe

ralen, 11 socialisten en 8 christene democraten. 
Arlon. — 1 aftredend liberaal.
Er is strijd tusschen 1 katholiek en 1 liberaal. 
Bastogne. — 1 aftredend katholiek.
Er is strij d tusschen 1 katholiek en 1 liberaal. 
Brugge. — 3 aftredende katholieken.
Er is strij d tusschen 3 katholieken en 3 socia- 

| listen.
Brussel. — 18 aftredende katholieken.
Er is strijd tusschen 18 katholieken, 18 liberalen 

18 progressisten-socialisten, 15 handelaars en 4
I vlaamschgezinden.

Dinant. — 2 aftredende katholieken.
Er is strijd tusschen 1 katholiek en 1 liberaal.
Kort rijk. — 4 aftredende katholieken.
Er is strijd tusschen 4 katholieken, 4 socialisten 

«2 christene democraten en 2 onafhankelijken. 
Leuven. — 6 aftredende katholieken.
Er is strijd tusschen G katholieken, C socialisten 

en 3 liberalen. '
Marche. — 1 aftredend katholiek.
Mechelen. — 4 aftredende katholieken.
Er is strijd tusschen 4 katholieken, 4 socialisten 

| en 1 liberaal.
Namen. — 4 aftredende leden, waarvan 3 pro

gressisten en l socialist.
Er is strijd tusschen 4 katholieke en 4 progres

sisten-socialisten.
Neufchateau. — 1 aftredend katholiek.
Er is strijd tusschen 1 katholiek en 1 liberaal.
Nij vel. — 4 aftredende leden, waarvan 3 

j liberalen en 1 katholiek.
Er is strijd tusschen 4 katholieken, 4 liberalen

I en 4 socialisten.
Oostende. — 2 aftredende katholieken.
Er is strijd tusschen 2 katholieken, 2 christene 

democraten, 2 socialisten en 1 liberaal.
PhUippeville. — 2 aftredende liberalen.
Er is strijd tusschen 2 katholieken, 2 progres- 

| sisten en 2 socialisten.
Rousselare. — 2 aftredende katholieken.
Er is strijd tusschen 2 katholieken, 1 christen 

| demokraat en 1 socialist.
Thielt. — 2 aftredende katholieken.
Er is strijd tusschen 2 katholieken en 1 liberaal.
Turnhout. — 3 altredende katholieken.
Geen strijd.
Veurne. — 1 aftredend katholiek.

Er is strijd tusschen 1 katholiek, 1 liberaal en
1 socialist.

Virton. — 1 aftredend liberaal.
E r is strijd tusschen 1 katholiek en 1 liberaal.
Yper. — 3 aftredende katholieken.
E r is strijd tusschen 3 katholieken, 3 socialisten 

en 1 christen democraat.

Door de zorgen van den Oud-Studentenbond 
van West-Vlaanderen, werd den volgenden op
roep hetVlaamsche land door uitgeplakt :

Vlamingen  
viert den 11 Juli

den V erjaardag  van den Slag der 
GULDEN SPOREN.

DeFranschen vieren jaarlijks de zegepralen van 
Jeanne d’Arc over Engeland, in 1429.

Zwitserland herdenkt den slag van Morat, in 
147G.

Hongariën gedenkt de stichting van zijn konink
rijk in 1396.

Duitschland juicht over den slag van Sedan.
Alle volkeren hebben hunne vaderlandsche 

feestdagen. En wij vlamingen, wij vieren onzen 
dag, de verjaring van den grooten slag van 
Groeninghe, in 1302, toen 20,000 vlamingen, 
onder Breydel en De Coninck, 60,000 Franschen 
versloegen.

Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent, Brugge, 
Kortrijk, honderde dorpen en steden, geheel het 
vlaamsche land viert mede.

VLAMINGEN!
Dat den 11 Juli, de vlaggen wapperen aan uwe 

huizen, op torens en stadsgebouwren.
Dat men, in de scholen, aan de jeugd de vrome 

daden en de grootheid van het voorgeslacht ver
bale.

Dat optochten, volksvergaderingen, vaderland
sche liederen, muziek en beiaardspel overal ver
kondigen de blijdschap en de dankbaarheid van 
ons volk voor zijne bevrijding, door den helden
moed der voorvaderen.

Vlaanderen den Leeuw !

ST A D SN IE U W S.
— In den loop dezer week werden bij zekeren 

F ., werkman vijf schoone konijnen gestolen, 
’t welk voor hem een groot verlies was. De policie 
verwittigd, stelde onmiddelijk een onderzoek in, 
en na vele pogingen is zij erin gelukt de daders te 
ontdekken en F., in bezit te stellen zijner beestjes 
’t geen hem veel plezier deed.

— Den Heer Declercq-Clement nijveraar in stad 
heeft van wege het ministerie van Posterien en 
Telegrafen eenen brief ontvangen, waarvan wij 
hier de vertaling laten volgen.

Dit goed nieuws zal voorzeker aan de nijveraars 
onzer stad veel genoegen doen.

Brussel den 27 Juni 1896.
Mijnheer,

Ik heb de eer u te laten kennen, dat gelijk
vormig aan uw verlangen uitgedrukt, in uwen 
brief van den 12 Mei laatst.

De brieven enz. oorspronkelijk van Brussel, 
Gent, Oostende, Brugge, enz. zullen geheel in 
’t kort, te Iseghem, toekomen, met den trein N“
125 ten 7 ure 8 minuten ’s morgens.

De andere verbeteringen die gij vraagt, zullen 
het voorwerp zijn van een toekomende onderzoek 
ter plaats te Iseghem.

Aanveerd Mijnheer, de verzekering mijner uit
stekende achting.

In naam van den Minister, 
De Algemeene Bestierder 

STERPIN.
Aan Mijnbeer Declercq-Clement, te Iseghem.

— Maandag laatst vierde de Jonge Gilde de 
u Vrije borstelmakers » haar 2d' Patroonfeest.

Het doel dezer Gilde is door alle goede midde
len hunne leden af te houden van de afschuwlijke 
grondstelsels der socialisten, samen het jaarlijks 
Patroonfeest te vieren en een fonds in te richten 
om in geval van gedwongen werkstaking de leden 
een hulpzame hand toe te steken.

Om het feest te beginnen trok de Gilde, 190 
mannen sterk, in stoet en met wapperende vaan
del ter kerk, waar, om 9 ure voor hen eene solem- 
neele mis gezongen wierd.

Bij de terugkomst in het lokaal deed de Eerw. 
Heer Billiau Proost der gilde een kleine aanspraak 
waarna aan al de leden werklieden, hunne we- 
kelijksche stortingen terug gegeven wierd, na 
aftrek van 1 frank voor het noenmaal.

Om 1 ure had in de ruime zalen der Xaverianen 
het noenmaal plaats waar de 190 leden deel aan 
namen en w’at bewijst dat alles om ter best was 
en dat de borstelmakers eene gezonde maag 
hebben is dat de 140 kg. vleesch [binnen gespeeld 
werd.

Op het einde der maaltijd werden verscheidene 
heildronken voorgedragen die allen met den 
meesten geestdrift en door donderend handgeklap 
begroet wierden.

’s Namiddags waren er prijskampen voor ver- 
schillige spelen en om 6 1/2 ure wierd het feest 
gesloten door eene prachtige prijsloting, te dan
ken aan de mildheid van eenige leden van het 
Bestuur.

De leden der Gilde zullen lange borstelmakers- 
mestdag van 1896 onthouden.

— Wij vernemen dat de weledele heer Baron 
Charles Gilles de Pélichy, in eene conferentie van 
maatschappelijke zaken aan de hoogeschool van 

j Leuven, eene beschrijving gegeven heeft van den 
[ Iseghemschen schoenmaker.

Dit geleerd en nuttig werk is aangenomen door 
de Société d’'économie sociale van Parijs en komt 
door hare zorgen uitgegeven te worden. — Het 
behelst de beschrijving van eenen schoenmakers- 
wTerkman, zijne manier van leven, zijn huisgezin, 
zijn werk, zijne bestaanmiddels, de rekening van 
al zijne winsten en onkosten tot in de minste bij
zonderheden. Daarbij nog een belangrijk over
zicht van de schoenmakerij van Iseghem, van het 
begin dezer eeuw tot den dag van heden. Verders 
den korten inhoud van al de bestaande inrichtin
gen van stoffelijk en zedelijk nut.

In de maandelijksche vergadering der Sint 
Crispynsgilde, verledene week in de Congregatie 
gehouden, heeft de deken M .E. Dierick dit eervol 
werk aan de leden laten kennen en aangezien de 
edele schrijver zooveel belang stelt in den bloei 
der schoenmakerij, aangezien zijne groote gene- 
heid voor de Gilde en de eer en de lof welke hij 
haar betuigt, werd hij met algemeene en geest
driftige toejuiching als Eerevoorzitter gekozen.

Wij komen te vernemen dat Baron Charles het 
Eerevoorzitterschap met veel edelmoedigheid 
aanveerd heeft.

Onze hertelijkste gelukwenschen, en mocht de 
Sint Crispynsgilde onder zijne hooge bescherming 
vooruitgaan en meer en meer w'erken tot heil 
en voordeel der leden.

Schrikkelijke brand
Eene vrouw die van het 

3 l verdiep naar beneden springt.
Maandag nacht ontstond er te St-Joost-ten- 

Noode een vreeselijke brand, die de gansche ge
meente in opschudding bracht.

In nummer 103 van den Leuvenschen steenweg 
nabij de kerk van St-Joost, bevindt zich een huis 
met 3 verdiepen, bewoond door de echtgenooten 
Van Malderen, die handel drijven in schoenen.

Op het derde verdiep wroont naar den voorkant 
het huisgezin Simonis, en naar achter eene naai
ster, Mej. Irm a Roland, 28 jaar oad.

Dinsdag morgen ontwaarden twee voorbijgan
gers eene schemering door de vensterblinden. 
Ook hoorden zij een eigenaardig geritsel binnen 
het huis. Zij stieten de deur in, en onmiddelijk 
sloegen de vlammen naar buiten en kronkelden 
langs den muur tot aan het eerste verdiep.

Bijna op hetzelfde oogenblik verschenen de 
echtgenooten Van Malderen op het balkon, om 
zich langs daar te redden.

Na krachtige inspanningen van den handelaar 
gelukte hij erin de ijzeren afsluiting langs het 
balkon te breken om alzoo zich te redden door 
het nevenstaande huis van Debacker.

Nu verschenen de echtgenooten Simonis aan 
het venster van het derde verdiep en riepen om 
hulp. Deze wanhopige hulpkreten waren vruchte
loos, niemand kon nog het huis binnendringen, 
want de vlammen sloegen uit de vensters, wier 
ruiten aan stukken sprongen, en stegen reeds tot 
boven het dak.

Na een kwart uurs waren de pompiers ter 
plaatse, doch ook hunne opofferingen konden de 
ongelukkigen niet redden.

Dan zag men de echtgenooten Simonis wonde
ren van koelbloedigheid verrichten, langs de 
vensterdorpel klauterden zij voort en geraakten 
aldus tot aan het huis 107, waar zij op het dak 
eene schuilplaats zochten. Met moeite wierden 
zij daar gered door de hulp der pompiers.

Ondertusschen had er langs de achterzijde der 
woning nog een schrikkelijker drama plaats.

Daar stond de jonge dochter Roland in het 
venster van het derde verdiep. Naar alle kanten 
zocht zij eenen uitweg, doch overal omringden 
haar de vlammen.

Eensklaps hield zij de handen voor het aange
zicht en wierp zich naar beneden!

De toeschouwers snelden vooruit, doch de on
gelukkige kwam op den grond te recht.

Doktoor Crick diende haar de eerste zorgen 
toe, en vervolgens werd zij in eenen hopeloozen 
toestand naar bet gasthuis gedragen.

Het slachtoffer is eene wees, geboortig van 
Namen. Hare toestand is zoodanig, dat zij aan de 
dood met zal ontsnappen, benevens brandwonden 
aan borsten  arm, heeft zij de ruggegraat gebro
ken en inwendige kneuzingen.

Niets blijft er over van de woning. De schade 
beloopt ongeveer 25,000 fr. Alleen Van Malderen 
is verzekerd.

Men heeft alleen de aanpalende huizen kunnen 
redden.

— Uit Oyghem. Vrijdag heeft men alhier uit 
de Leye het lijk gehaald van den heer F r. Pattyn, 
gemeentesekretaris van Desselghem en Oyghem. 
Dén woensdag avond om 8 uren, was hij na zijn 
avondmaal van Desselghem naar Oyghem gegaan, 
om aldaar nog eenige zaken te verrichten, zoo 
hij zegde.

Om 9 uren verliet hij Oyghem, doch hij kwam 
tot Desselghem niet binnen, hetgeen buiten zijne 
gewoonte was. Dit achterblijven van den secreta
ris, die algemeen geacht was, verontruste ieder
een, en maakte alhier en in bet omliggende veel 
geruchte.

De heer Pattyn moest onderwege op de eene of 
andere manier verongelukt zijn in de Leye, zoo 
dacht men, en ongelukiglijk men wierd het maar 
al te wel gewaar, toen men gisteren avond zijn 
lichaam op het water der Lei zag boven zwem
men. Men weet niet waaraan dit ongeluk toe- 
schrijven. De versmoorde droeg nog zijn gou
den uurwerk en keten en had nog eenig ge'd 
in zakken. Toen men hem uithaalde was hij 
onkennelijk en geheel zijn wezen was purper 
en blauw uitgeslagen en bedekt met bloed.

LET OP!
Mr & Mm8 Maurice M EIER, bijzondere chirur- 

gijns-tandmeesters,hoek der M oskroenstraat N°2 
te  K ortrijk , hebben de eer het publiek te berich
ten dat een nieuwen tandmeester die van huis to t 
huis loopt voor het kuisschen der tanden en het 
herstellen van kunsttanden, zich komt te vestigen 
niet ver van hunne wroonst. Niettegenstaande de 
geJijkheidvan den naam en van het beroep hebben 
zij hoegenaamd geene handelsbetrekkingen met 
dezen persoon.

Zij hebben zelfs noch zoon, noch broeder, noch 
bloedverwant die hun huis vertegenwoordigd.

Zooals voorgaandelijk zijn Mr & Mme Maurice 
MEIER, dagelijks te raadplegen ten hunnen huize 
hoek der M oskroenstraat N" 2 , huis met koets
poort bij het gevang).

Zij verzoeken dus de personen die begeeren hun 
te raadplegen van te vragen of zij wel bij Mr & Mm0 
Maurice MEIER zijn, hoek der M oskroenstraat 
Nü 2 , en van wel te letten op de antwoorden die 
hun gedaan zijn.

M. Meier zal te  raadplegen zijn gelijk gewoonte 
elke derde Donderdag van de maand van 
tot 2 ure, in ’t Hotel deh Hert te Rousselare.

SCHEEPVAART van ISEGHEM.
Emile beurtschip van Alphonse Depaepe met 

waren voor verscheidene. — Le canal de Roulers 
schip van Henri Dewiide met waren voor verschei
dene. — Le fils unique schip van Charles Lescrau- 
waet met tarwe voor de gebr. Van de Moortele.— 
Het schip van Fernand Simoens ladende zavel 
voor Kortrijk.

Burgerstand van ISE&HEM.
G E B O O B T E N :

Clara Verschatse, d. v. Alphonse en Helena 
Demeester. — Suzanna Gits, d. v. Petrus en 
Marie Debrabandere. — Jerome Eeckhout, z. v. 
Henii en Mathilde Patytn. — Magdalena Verleden 
d. v. Jules en Mathilde Kesteloot. — Joseph Van- 
haverbeke, z. v. Lucien en Mathilde Vryghem. — 
Aloise Debusschere, z. v. Augustin en Emelie Bin- 
quet. — Maria Lepercq d. v. August en Leonie 
Desmet. — Arthur Verschaeve, z. v. Joseph en 
Euphrasie] Vantroys. — Petrus Declercq, z. v. 
Carolus en Emma Tanghe. — Michel Lapeire, z. 
v. Emile en Eulalie Vansteenkiste.

H U W E L I J K E N :
Adolf Bouckaert, machinist, 24 j. en Maria 

Debackere, naaister, 24 j. — Florent Sintobin, 
nijveraar, 29 j. en Elisa Tanghe, zonder beroep, 
2 6 j.

S T E R F G E V A L L E N :
Levenloos kind vrouwelijk geslacht. Gentstraat.

— Francisca Melania Van Mellaerts, grondeige
nares, 82 j. W°Ludovicus Ameye. Gentstraat. — 
Paulina Berouw, zonder beroep, 15 j. d. v. Felix 
en Octavie Mestdagh. Rousselarestraat. — Celina 
Dejan, 3 1/2 m. d. v. Franciscus en Dewulf Bar- 
bara. Slabbaardstraat. — Julia Demuynck, 2 j .  
d. v. Cyrille en Mathilde Dejaegher. Gentstraat.

STAD ISEGHEM. 

P R I J S K A M P
met het

K A R A B IJN
gegeven door de Koninklijke Gilde 

Bosseniers der 11. Barbara, in haar lokaal 
« het Bossenhof»

OP ZONDAG 12 JU LI 1896.
215 F r. prijzen en prem ien.

V E N D 1 T IE
van

V R U C H T E N
OP STAM 

TE INGELMUNSTER,
Beelshoek.

De Notaris ALF0NS DE BRABANT, zal op 
Woensdag 15 J u li  1896, om 3 ure stipt namiddag, 
op verzoek van den Heer Bruno Bossuyt, lands
man te Ingelmunster, Beelshoek, ten zijnen huize 
openbaarlijk verkoopen :

20 aren ta rw e ,
18 aren rogge,
10 aren haver,
15 aren aardappels.

Gewone voorwaarden.
Drie maanden tijd  van betaling mits goede borg.

II
Te bekom en kleine en allergroo tste

K A P I T A L E N
mits goede hypotheek.

■■ IIWI IWIHMTT—n— T T

BEERNAERT Broeders
W ISSELAGENTEN

Rijsselstraat 6 (bij het Stadhuis) 
K.ORTRIJK.

A m btelijke Besluiten.
Het ontslag van M. Vandeputte als Notaris te 

Rumbeke is aanveerd.

Aankoop en Verkoop van alle publieke fondsen 
Betaling van alle Koepons. Kostelooze inlich
tingen.

Telephoon N° 44.
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STAÜFFER’S MELKBLÖEM
(Farine Lactée Stauffer)

Doelmatig voedsel voor kleine kinderen,
Waarvan de basis de goede melk van onze 

vlaamsche koeien is.
Dépot in de Apotheek :

A . R o d e n b a c h , g ro o te  m a r k t ,  Is e g h e m .

BEERNAERT Frères
AGENTS DE CHANGE

Rue de L iJe 6 (pres do 1’IIötel de Ville) 
C O U R T R A I

Achat ct Vente de tous fonds publiés. Ordres 
de Bourse. Encaissement de tous coupons. Iïen- 
seignemenis gratuits.

Telephone N° 44.

Men abonneert zich ten bureele van dit blad op :

Le Favori de la Mode
Schoon MODE JOURNAL 

in ’t f r a i i s e l i  en in ’t v l a a m s c h .  
prijs per ja a r  . . fr. 4 ,2 5

» 6 m aanden 2 ,5 0
» 3 » 1 ,50

L,a T a i l le u s e
v e r s c h ijn e n d e  tw e e  m a a l  p e r  m a a n d  

met gekleurde platen.
3 m aanden fr. 2 ,7 5 .
6 m aanden fr. 5 ,00 .
1 ja a r  fr. 8 ,5 0 .

Ten onzen bureele is te bekomen :

Een Slachtoffer zijnef Zending,
Drama in 5 Bedrijven

door Dr J . GITS. — P r i j s  ±  F r .  
Wij durven verhopen dat dit werk een goed 

onthaal zal vinden onder de Iseghemsche bevol
king. De bijval door dit drama in het liefdadig
heidsfeest van verleden ja a r bekomen ligt nog in 
het geheugen van eenieder. Men zal er aan hou
den dat drama te bezitten, het eerste waarschijn
lijk dat ooit door eenen lseghem naar in het licht 
gegeven werd.

Te bekomen ten bureele van dit blad :

WIT PARCHEiINÉ PAPIER
voor Beenhouwers 

en Boterverkoopers.

Anttiracen Sclrijl- en Drukinkt
Zw art-Blauw

dienende als 
Copieer- en ook als gew one inkt.

Groot gemak voor de bureelen 
Stalen zijn gratis te bekom en

ten bureele van dit blad.

Inkt van alle kleuren
te beginnen van 0 ,1 0  het potje 

Groote keus van Pennebakskens.

Gebedenboekje
ten dienste der

vrienden van St ANTONIUS k Padua
met eene korte levenschets van den 
lieven Heiligen, door Petrus d’Alcan- 
tara-De Tremerie van de orde der 
Minderbroeders Recollecten.

P rijs  gebonden 
in zw arte percaline 0 ,8 5  fr.

Frans BLANCKAERT, boekbinder,
te LEDEGHEM, Statiestraat, 

Alle slach van banden,
schoon en deugdelijk werk. 

Genadige prijzen . Spoedige bediening.

BELANGRIJK BERICHT.
M, v - „  T A N D E N  „

a f f l f r v n ö »
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters

Gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, 
Gebreveteerd bij Koninklijk besluit, 

vereerd  door de geestelijkheid en de kloosters.

K o r t  r i j k ,  2 M oskroenstraat ,  2 K o r t  r i jk .
kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de 
heelkundige bewerking van den mond aangaat : Uittrekking van tan d en , welke verricht wordt met 
eene slaapmachien (gaze protoxyde d’azote) waardoor de gevoelige eu vreesachtige personen geene 
pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn , m aar het laat niets te wenschen 
over liet gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudstopping 
der holle tanden, kunstmatig emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden aan allen 
ouderdom. Behandeling en genezing van pijngevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het 
vervaardigen van tanden en gebijten (stelsei M. Meier.)

De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken , p’aten, veeren oi 
banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en 
verwekken noch pijn, noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden 
tot het vermalen der harste spyzen; de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw 
uitgevonden en bestaat in Belgie alleen bij den uitvinder; daardoor is het mogelijk kunsttanden 
te leveren te beginnen van 5 fr. en een volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken 
die uit de werkplaatsen komen van Mr en M,ne MEIER trotseeren om zoo te zeggen de werken 
der natuur; men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch 
door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van 
alle mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun nieuws stelsel.

Alle kunsttanden kom ende uit het huis van M r & Mra M. M eier zijn gew aar
borgd voor het leven.
Te raadplegen ’s morgens van 9 lot 12 ure en van 2 tot 5 ure namiddag.

Wekelijksche Markten.

Boek- en Steendrukkerij met stoom
BOEKBINDERIJ

J .  D O O M S
St Hiloniusstraat, -=4, ISEGHEM

Alle slach van Kleur- en andere d rukse ls , als : facturen, wissels, hoofden van brieven 
— doodsantjes, rouwbrieven, — visiet- en adreskaarten, — huwelijksaankondigingen, — 
spijskaarten, étiquetten, pancarten, — affichen met en zonder plans, enz.

Goede en spoedige uitvoering.

H ANDEL IN PAPIER
Emballagie papier van verschillige kwaliteiten en grootten, 111 rollen en riemen, — 

blauw papier in alle kwaliteiten en g ro o tten ,— affiche papier in alle k euren en grootten, 
winkelpapier van alle grootten, — papierenzakken voor alle slach van kruideniers 
waren, — post- en schrijfpapier,— alle slach van enveloppen,— enz. enz.

JB ureelbehoeften .
Fabriek van Registers, (bijzondere regeling en band voor fabrikanten op commando), 

lak, ouwels. — porteplumes, stalen pennen, potloodpennen van alle sH ch, inkt en inktpotten, 
— schoolbehoeften, — kerkboeken in alle slach van banden, — meditatie- en leesboeken, — 
kruisjes, paternosters, enz. enz.

NIEUWE VLAAMSCHE ILLUSTRATIE
Premie ,  verkrijgbaar gesteld vöor de lezers van ons blad.
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INTEEKENBILJET
OP DE

Nieuwe Ylaamsche Illustratie
verkrijgbaar voor de abonne’s op ons blad.

De ondergeteekende verlangt bij de toezending van het blad geregelde bij
voeging van de Nieuwe Vlaamsche Illustratie, tegen den prijs van  90  centie
men per drie maanden, franco per post frs. 1 ,05 .

N A A M : W OONPLAATS :

KORTRIJK 29 Juni
Witte tarwe hect.fr —,— a 1G,50 
Rogge . . — ,— a 12,00
Haver . . — ,—  a 16,50
koolzaadolie 100 k"* — .— a 49,50 
Lynzaadolie
Aardappels 
Boter per Kilo 
Eiers per 25 . 
Suikerijboonen 

id.
ROUSSELARE

W ittetarwe 100 k 
Roode tarwe 
Rogge .
Haver 
Boonen .
Aardappelen .
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen beschik. 
Suikeryboonen 189H

— ,— a 41,50
0.00 a 5,00 
2,18 a 2,20
1,G0 a 1,*0 

. 12.25
1896 . 13,00 

30 Juni 
' —,— a 16,50 

— a —,— 
—,— a 12,00
16.00 a 16,50 
— ,— a 15,00
4.00 a 5,00 
2,20 a 2,60 
1,65 a 1,80

12,25 
13,00

Viggens . . 10,00 a 15,00
koolzaadolie 100k‘” — ,— a 49,50 
Lynzaadolie . —,— a 41,50

DEYNZE 1 Juli
Aardappelen 100 k. 5,50 a 6 00
Boter per kilo 2,00 a 2,65
Eieren de 26 . 1,54 a 1,63
Hespe de kilo 1,26 a  1,45
Viggens . . 20,00 a 25,00
zwijngelkal.lOOk. 1 kw. 35,00 a 40,00 

» 26 kw. 20,00 a 25,00
n 3* kw. 15,00 a 20,00
n 4' kw. 8,00 a 10,00

THIELT 18 Juni
Tarwe den hectul. . 13,25
Roode Tarwe . . 11,75
Rogge . . . . 9 , 0 0
Haver 100 kilos . . 15,00
Boekweit . . . 00,00
Boonen . . . 00,00
Koolzaad . . . 00,00
Vlas de 3 kilos . . 3,50
Kroten . . . .  00,00
Aardappelen 100 kilos. . 4,75
Boter de kilo . . 2,90
Eieren de 25 . . 1,55
Verkens ’t stuk. . . 23,00
Hespe de kilo . . 1,30

WAREGHEM 13 Jnni
Vlas 1° kw. per kilo 1,10 a 1,20

« 2 °  « 0,95 a 1,00
» 3° » . 0,85 a 0.95

Werk per kilo . 0,60 a 0,65
Aardappelen Roode 3,00 a 4,00
Boter per kilo . 1,80 a 2,00

AÜDENAERDE 18 Juni
Tarwe den hectol. . . ,
Roode ,
Masteluin ,
Rogge .
Haver . . . MJ,25
Boekweit . . . ,
Boonen . . , ,
Aardappelen per 100 k. 4,75
Boter de kilo . . ],89
Eieren per 25 . . 1,59
Strooi . . . ,
Hooi . . . ,
Vlas . . . ,
Verkens . . . 2 4 ,5 0
Konijnen . . . 2,50
Hespe de kilo . . 1,37

ANTWERPEN 
Petrool (oiïi. kwot.) betaald 

Beschikbare 17,3/8
Sodanitraat beschikbare

Vier eerste maanden IS,*70

22 Jnni
— a 16,50 
— ,— a 11,50 
— a 17,00 
— a 48,50 
00,00 a 42,50 
00,00 a 5,00 

2,26 a 2,15 
00,00 a 1,80 

, a 12,50 
, a 13,75 
23 Juni

16.00 a 17,00 
00,00 a 00,00
12.00 a 12,50
15.00 a 16,00
15.00 a. 1,550
4.50 a 5,00
2.00 a 2,60 
1,70 a 1,90

12,25 a 00,00 
, a 13,00

12.00 a 16,00 
00,00 a 48,50

, a 41,50
24 Juni

3.50 a 4,00
2.00 a 2,70 
1,63 a 1,72 
1,36 a 1,54

20.00 a 25,00
35.00 a 40,00
25.00 a 30,00
15.00 a 20,—
8.00 a 10,00

25 Juni
13, y15 
11,50 
9,00 

15,00 
00,00 
00,00 
00,00

3.50 
00,00

4.50 
2,18 
1,6!)

00,00 a 20,00 
1,20

6 Juni
1,10 a 1,20 
0,95 a 
0,85 a 
0,60 a 
2,50 a 
2,00 a

1,00
0,95
0,65
4,00
2,43

25 Juni

a
a
a

2*15
1,66

a 19,00 
a 2,50 
a 1,35 

30 Juni 
Ycrkooper

18,50

Koffie offic. kwot. 30 Juni.
Santos Santos
11 ure 2 1/2 ure 11 ure 2 1/2 ure

Februari 72,25 , Augusti 71,25 00,00
Maart 72,25 , Septemb. 70,75 00,00
April , , October 69,25 ___’_______
Mei_ , , Novemb. 72,25 —
J ul)i i > Decemb. 72.25 ___'_______
Juli 73,50 , Januari 72,25 ___ _̂______

Verkocht zakken Markt 
Ziehier de prijzen van het vee op de m arkt van 

Antwerpen 1 Juli.
22 ossen 1« kw. 0.84 2« 0,74 3* 0,64
36 koeien 0,00 0,00 0,00
16 veerzen 0,78 0,68 o’,58
14 stieren 0,74 0,64 0,54

307 kalveren 0,90 0,80 q’to

Beurs van Brussel 2 Ju li.
Belgische 3 p. c. 101,10 

2 1/2 p. c. 94,00 
Aniraiteiten 4 1/2 —,—

4
3 99,50

Gemeentekr. 4 1/2 115,00 
4
3 99,90

„ 3 „l« 1861 124,00
„ 3 %  1868 105,25

Antwerp" 1887 21/2108,87 
Brussel 1886 21/2 107,25

Gent 3 p. c. 18G8 
1880 
1883

Luik 1868 
. 1874 
„ 1889 

Oostende premie 1, 
Verviers 1893 
Congo-leening 
Buurtspoorweg 8

21/2

113.50 
107,00
106.25
104.50
104.25

81,50
98,90

118,00


